
  

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿ   

 ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಮಧುಗಿರಿ  

 

 

 

2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ  

ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ 2005  

ಪರಕರಣ 4(1) (ಎ) ಅಡಿಯ  

ಕಡತಗಳ ವಿವರಗಳು  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2020-21ನೋ ಸನಲಿನ ವಿಷಯ ನಿರ್ನಾಹಕರ ಕಡತಗಳು  

 

ಕರ.ಸಂ ಕಡತಗಳ  ವಿವರ ಕಡತ  ಪ್ನರರಂಭದ  

ದಿರ್ನಂಕ 

ಕಡತ  

ಮುರ್ನಾಯಗ ಳಿಸಿದ  

ದಿರ್ನಂಕ 

ಕಡತ  

ಮುರ್ನಾಯಗ ಳಿಸಿದ  

ಶ್ರೋಣಿ  

1 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಶ್ರೋ ಹರಿ ಕಿಶ್ ೋರ್, ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಯವರ ವೈಯಕಿಾಕ ವಹಿ  

1/4/2020 31-3-2021 D 

2 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಪರತಿ ಮನಹೆಯ ಖರ್ಚಾನ ವರಧಿ 

ನಿೋಡುವ ಕಡತ  

4-5-2020 31-3-2021 D 

3 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ವಿದುುತ್/ದ ರರ್ನಣಿಗಳ ಡಿಸಿ 

ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಕಡತ  

14-5-2020 31-3-2021 D 

4 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಮಿಶರ ಕಡತ   15-5-2020 31-3-2021 D 

5 2020-21 ನೋ ಸನಲಿಗ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ 

ಯೋಜನಯಡಿಯ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಕಡತ   

5-6-2020 31-3-2021 D 

6 2020-21  ನೋ ಸನಲಿಗ ಹೆ ರಗುತಿಾಗ ಆಧನರದ ಮೋಲೆ 

ರ್ನಾಃನವನುು ಬನಡಿಗ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆ    

22-6-2020 31-3-2021 D 

7 2020-2021 ನೋ ಸನಲಿನ  4(1)ಎ ಮತುಾ 4(1)ಬಿ ಯ 

ಕಡತಗಳ ವಿವರ   

20-7-2020 31-3-2021 D 

8 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ರ್ನರ್ಷಾಕ ವೋತನ ಬಡಿಾಯ ಕಡತ     28-7-2020 31-3-2021 D 

9 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ನಿರ್ೋಾಶನ ಮತುಾ ಆಡಳಿತ 

ಯೋಜನಯಡಿಯ ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಕಡತ   

29-7-2020 31-3-2021 D 

10 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಕಿೋಟ ಮತುಾ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನಯ ಕಡತ   

17-8-2020 31-3-2021 D 

11 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಜೋನು ಕೃರ್ಷ ಯೋಜನಯ ಕಡತ   19-8-2020 31-3-2021 D 

12 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನಯ ಕಡತ     

19-8-2020 31-3-2021 D 

13 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನಗನರಮೋಧುಮ ಮತುಾ ಸಣಣ 

ಉದುಮ ಯೋಜನಯಡಿಯ ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಕಡತ     

4-7-2019 31-3-2020 D 

14  2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಕಡತ    4-9-2020 31-3-2021 D 

15 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಪರಧನನಿಮಂತಿರ ಕೃರ್ಷ ಸಿಂಚನಯಿ 

ಯೋಜನಯ ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಕಡತ     

24-9-2020 31-3-2021 D 

16 ಶ್ರೋಮತಿ ಟಿ.ಡಿ ಚಂದರಕಲ್ನ, ಅಧಿೋಕ್ಷಕರವರಿಗ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ 

ವಿಮನ ಖನತಯಿಂದ ಸನಲ್ ಮಂಜ ರು ಮನಡುವ ಬಗೆ      

29-9-2020 31-3-2021 D 

17 ವಿ.ಆರ್.ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ಜೋನುಕೃರ್ಷ ಸಹನಯಕರ ದಿನಗ ಲಿ 8-10-2020 31-3-2021 D 



ರ್ೌಕರರ ಕ್ಷೋತ್ನರಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲಿಾ ಸೋಪಾಡೆ 

ಮನಡುವ ಬಗೆ      

18 ಡಿ.ರ್ ಡಡರಂಗೋಗೌಡ, ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿರವರಿಗ ರ್ನಲ್ಮಿತಿ ವೋತನ ಬಡಿಾ ಮಂಜ ರು 

ಮನಡುವ ಬಗೆ     

20-10-2020 31-3-2021 D 

19 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಅಂದನಜು ಆಯ-ವುಯ ಕಡತ    21-10-2020 31-3-2021 D 

20 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ ಯೋಜನಯ ಕಡತ    2-11-2020 31-3-2021 D 

21 2020-21 ಆರ್ & ಆರ್ ಯೋಜನಯ ಕಡತ   9-11-2020 31-3-2021 D 

22 ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತ್ನಕ್ಷಿ.ಸಿ ದಿಿದಸ ಇವರಿಗ ದಿಿದಸ 

ಹುರ್ಿಯಿಂದ ಪರದಸ ಹುರ್ಿಗ ಮುಂಬಡಿಾ ನಿೋಡುವ ಬಗೆ     

23-11-2020   

23 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎನ್.ರ್ನರನಯಣ ಸನಿಮಿ, ಸತ ೋಅ, ರವರಿಗ 

ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ ವಿಮನ ಪ್ನಲಿಸಿಯಿಂದ ಬ ೋನಸ್ ಮಂಜ ರು 

ಮನಡುವ ಬಗೆ.      

24-12-2020 31-3-2021 D 

24 ಗ ರಫ್ ಎ,ಬಿ ಮತುಾ ಸಿ ವೃಂದದ 

ಅಧಿರ್ನರಿ/ಸಿಬಬಂಧಿಯವರ ರ್ನಯಾನಿರ್ನಾಹಣನ 

ವರಧಿಗಳನುು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲಿಾ ದನಖಲಿಸುವ ಬಗೆ 

4-1-2021 31-3-2021 D 

25 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ವಿಶ್ೋಷ ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ 

ಯೋಜನಯ ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಕಡತ     

30-1-2021 31-3-2021 D 

26 2020-21 ನೋ ಸನಲಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಆದನಯ ತರಿಗ 

ತಖ್ತಾ     

1-2-2021 31-3-2021 D 

27 2020-21 ನೋ ಸನಲಿಗ ಅಧಿರ್ನರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಯವರಿಗ ರಜ 

ಮಂಜ ರು ಮನಡುವ ಬಗೆ     

8-2-2021 31-3-2021 D 

28 2020-21 ನೋ ಸನಲಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಗಳಿಕೆ ನಗಧಿೋಕರಣ 

ಕಡತ       

3-3-2021 31-3-2021 D 

                 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರ ಕಡತಗಳು  

ಕರ.ಸಂ ಕಡತಗಳ  ವಿವರ ಕಡತ  ಪ್ನರರಂಭದ  

ದಿರ್ನಂಕ 

ಕಡತ  

ಮುರ್ನಾಯಗಿಳಿಸಿದ  

ದಿರ್ನಂಕ 

ಕಡತ  

ಮುರ್ನಾಯಗ ಳಿಸಿದ  

ಶ್ರೋಣಿ  

1 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಅಧಿರ್ನರಿ/ಸಿಬಬಂಧಿ ಯವರುಗಳ 

ರ್ನಯಾ ನಿರ್ನಾಹಣನ ವರಧಿ ಕಡತ    

01/04/2020 31/03/2021 D 

                      2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ತ್ನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರ ಕಡತಗಳು 

ಕರ.ಸಂ ಕಡತಗಳ  ವಿವರ ಕಡತ  ಪ್ನರರಂಭದ  

ದಿರ್ನಂಕ 

ಕಡತ  

ಮುರ್ನಾಯಗಿಳಿಸಿದ  

ಕಡತ  

ಮುರ್ನಾಯಗ ಳಿ



ದಿರ್ನಂಕ ಸಿದ ಶ್ರೋಣಿ  

1 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ತ್ನಲ್ ಾಕು ಪಂಚನಯತ್ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ 

ಕಡತ    

01/04/2020 31/03/2021 D 

2 2020-21  ನೋ ಸನಲಿನ ಬಳೆ ಸಮಿೋಕ್ಷ/ಬಳೆಕಟನವು ಕಡತ     01/04/2020 31/03/2021 D 

3 2020-21  ನೋ ಸನಲಿನ ಮನಹಿತಿಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಡತ      01/04/2020 31/03/2021 D 

4 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ ಕಡತ     01/04/2020 31/03/2021 D 

5 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಕೃರ್ಷ ಸಿಂಚನಯಿ ಯೋಜನಯ 

ನ ಂದನಣಿ ಅಜಿಾ ಪುಸಾಕ    

01/04/2020 31/03/2021 D 

6 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವೈ ಜೋಷಠತ್ನ ವಹಿ     01/04/2020 31/03/2021 D 

7 2020-21  ನೋ ಸನಲಿನ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ದನಸನಾನು 

ವಹಿ    

01/04/2020 31/03/2021 D 

8 2020-21  ನೋ ಸನಲಿನ ತರರ್ನರಿ ಬಿೋಜ ವಿತರಣನ ವಹಿ     01/04/2020 31/03/2021 D 

9 2020-21  ನೋ ಸನಲಿನ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಾ ರ ೋಗ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನ ಕಡತ   

01/04/2020 31/03/2021 D 

10 ವಿಸಿಾೋಾಣಾ ಮತುಾ ಉತಪನು ಕಡತ    01/04/2020 31/03/2021 D 

11 ತಂಗು ಪುನಶ್ಿೋತನ ಕಡತ    01/04/2020 31/03/2021 D 

12 2020-21  ನೋ ಸನಲಿನ ಫಸಲ್ು ಬಿೋಜ ಯೋಜನ ಕಡತ    01/04/2020 31/03/2021 D 

13 2020-21  ನೋ ಸನಲಿನ ವಿವಧ ಯೋಜನಗಳ 

ಹೆ ೋಬಳಿರ್ನರು ಗುರಿ ಹಂರ್ಚಕೆ  ಕಡತ   

01/04/2020 31/03/2021 D 

  

  

 

  

           

                                  

                

                         

 

                         

                                                      ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು                               

                                                                     ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಮಧುಗಿರಿ 


